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1. pielikums 

MANUSKRIPTA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS ACTA UNIVERSITATIS 

LATVIENSIS ZEMES UN VIDES ZINĀTŅU SĒRIJĀ 

1. Zemes un Vides Zinātņu sērija ir izdevuma Acta Universitatis Latviensis atsevišķs, 

recenzējams sērijveida zinātnisku rakstu krājums, kas ievēro vispārējos noteikumus 

par izdevuma LU RAKSTI izdošanu. 

2. Zemes un Vides Zinātņu sērija publicē akadēmisko sabiedrību interesējošus oriģinālu 

pētījumu rezultātus, analītiskus rakstus, īsus pētnieciskus ziņojumus un informāciju 

par akadēmiskās dzīves aktualitātēm ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātņu jomās. 

3. Zinātnisko rakstu manuskriptus recenzē divi attiecīgajā apakšnozarē kompetenti 

speciālisti. Rakstus zinātnes dzīves sadaļā publicē pēc redkolēģijas lēmuma un tos 

raksta brīvā formā. 

4. Iesniedzot manuskriptu, korespondējošais autors pievieno tam pieteikumu par raksta 

publicēšanu Zemes un Vides Zinātņu sērijā. Pieteikums tiek adresēts sērijas 

galvenajam redaktoram (2. pielikums). Korespondējošais autors pilnībā atbild par 

rakstu saturu un pārstāv pārējos autorus, kuri devuši piekrišanu raksta publicēšanai. 

Doktorantu iesniegtajiem rakstiem var pievienot arī promocijas darba vadītāja 

ieteikuma vēstuli. 

5. Manuskriptu iesniedz elektroniski kā vienkāršu gludu tekstu (plain text), sakārtotu 

uz A4 izmēra lapām, MS Word formātā (97 un jaunākas versijas), lietojot Times New 

Roman burtus ar dubultu atstarpi starp rindām. Teksts jāraksta 1 slejā, rakstzīmju 

izmērs 12. Teksta laukuma attālums no lapas labās un kreisās malas 30 mm, no 

augšējās un apakšējās malas 25 mm. Rakstu izdrukā vienā eksemplārā iesniedz tikai 

pēc recenzentu slēdziena saņemšanas un recenzijā norādīto aizrādījumu vai kļūdu 

novēršanas kopā ar autora atbildēm recenzentam („piekrītu” vai ”nepiekrītu”). Ja 

autors nepiekrīt recenzenta iebildēm, tad viņam ir jāsniedz argumentēts pamatojums. 

Teksts jādrukā uz lapas vienas puses, lapām jābūt secīgi numurētām. Tekstā vietās, 

kur attēls vai tabula parādās pirmo reizi, ar horizontālu līniju visā slejas platumā ir 

jānorāda atsauces vieta uz šo tabulu vai attēlu. Tabulas, attēli un to paskaidrojošais 

teksts (arī apzīmējumi) ir jāiesniedz uz atsevišķām lapām kā teksta pielikums. Attēlu 

un tabulu paskaidrojošajam tekstam ir jābūt angļu valodā, bet rakstiem no Latvijas 

arī latviešu valodā. Ja raksts ir latviešu valodā, tad tam ir jāpievieno raksta 

nosaukums, kopsavilkums (abstract), raksturvārdi, attēlu un tabulu paskaidrojošais 

teksts angļu valodā. Tabulām un attēliem jābūt saprotamiem bez raksta pamatteksta 

lasīšanas. Ikvienai tabulai un attēlam jābūt ar atsauci tekstā. Atsauci uz attēlu vai 

tabulu angļu valodā rakstītā tekstā attiecīgi apzīmē, piemēram, (Fig. 3), (Table 2), bet 

latviešu valodā – (3. att.), (2. tabula). Attēlu un tabulu skaitam jābūt minimālam, tikai 

tik, cik nepieciešams, lai izskaidrotu tekstu. Vienus un tos pašus datus vai rezultātus 

nedrīkst ievietot dubulti, t.i., gan tabulā, gan attēlā. Papildus izmaksas, kas rodas 

sakarā ar krāsainu attēlu pievienošanu, tukošanu vai papildus rediģēšanu, ir jāsedz 

raksta iesniedzējam. 

6. Zinātniskā raksta manuskripts jāsakārto šādā secībā; 

6.1. Pirmā lapa: Raksta nosaukums (Title). Korespondējošā autora (Corresponding 

author) vārds, uzvārds, darba vieta, adrese, telefons, telefakss, e-pasts. 

6.2. Otrā lapa un nākamās lapas: 

Raksta nosaukums (Title) 
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Autora(u) (Author(s)) VĀRDS (FIRST NAME) UZVĀRDS (FAMILY NAME)*, 

VĀRDS (FIRST NAME) UZVĀRDS (FAMILY NAME)**. 

*Darba vieta (Affiliation), adrese (address) un e-pasts (e-mail), **Darba vieta 

(Affiliation), adrese (address), e-pasts (e-mail) 

Kopsavilkums (Abstract) 

Raksturvārdi (Keywords) 

6.3. Trešā lapa un sekojošās lapas veido raksta teksts: 

Ievads (Introduction) 

Materiāls un metodes vai Metodes (Matherial and methods or Methods) 

Rezultāti (Results) 

Diskusija (Discussion) 

Secinājumi Cconclusions) 

Pateicības (Acknowledgements) 

Literatūra (References) 

Pielikums: tabulas (Tables), attēli (figures), paskaidrojošais teksts attēliem 

(Caption of Figures) 

7.  Virsrakstam jābūt īsam un informatīvam, tam jāsatur galvenie atslēgas vārdi. 

Virsrakstā nedrīkst lietot saīsinājumus. 

8. Kopsavilkuma garums 500-600 rakstu zīmes angļu valodā, bet rakstiem no Latvijas 

arī latviešu valodā, ja raksts ir angļu valodā. Kopsavilkumā tiek atspoguļota pētījuma 

būtība, lietotās metodes, galvenie rezultāti un secinājumi. Nedrīkst iekļaut citējumus. 

9. Raksturvārdi. Autoriem jāmin ne vairāk kā 6 raksturvārdi (īsas frāzes) alfabētiskā 

kārtībā, kuri atspoguļo raksta saturu. 

10. Raksta teksts: 
10.1. Ievadā jāsniedz tikai tā informācija, kas pamato darba veikšanas iemeslu, kā arī 

tā izpratnei nepieciešamā literatūras analīze. Ievadā jāformulē darba mērķis. 

Ievadam jādod iespēja arī citu zemes un vides zinātņu virzienu speciālistiem 

izprast veiktā pētījuma un iegūto rezultātu būtību. 

10.2. Sadaļā Agrākie pētījumi vai Pētījuma teritorijas raksturojums tiek sniegta 

informācija par ideju attīstību autora sniegtā pētījumu jomā vai pētījuma 

teritorijas vides apstākļu un citu fona faktoru īss raksturojums. 

10.3. Sadaļā Materiāls un metodes vai Metodes jāsniedz informācija par agrāk 

veiktajiem pētījumiem, jāapraksta pietiekami daudz pētījuma veikšanas detaļu 

(pētījuma plānojums, vietu izvietojums, apjoms un analītiskās darbības), kas 

dotu iespēju darbu atkārtot. Aprakstam jāpievieno atsauces uz literatūru, kur 

dotā metode apskatīta. Jānorāda izmantotās statistiskās datu apstrādes metodes. 

10.4. Rezultāti vai Rezultāti un interpretācija jāapraksta pēc iespējas objektīvi un 

īsi, lietojot pagātnes formu. Visiem ievietotajiem attēliem un tabulām jābūt 

atsaucei tekstā. 

10.5. Diskusijā ir jāizskaidro iegūto rezultātu nozīmīgums, loģiskā secībā apskatot 

atklātās likumsakarības un atsaucoties uz attēliem un tabulām, kā arī uz 

literatūras avotiem. Izņēmuma gadījumā, ja to prasa izdarīto pētījumu loģika, var 

veidot apvienotu sadaļu “Interpretācija un diskusija”.  

10.6. Pateicības. Vispirms jāsniedz ziņas par darba finansējuma avotu (LZP granta 

vai ESF projekta Nr., pētījuma finansējuma avots). Tālāk var pievienot 

pateicības konkrētiem cilvēkiem, kuri būtiski sekmējuši darba izstrādāšanu vai 

palīdzējuši raksta sagatavošanā.  
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11. Tabulas. Tabulām jābūt pievienotām MS Word formātā. Elektroniski tās sakārto uz 

atsevišķām lapām vai atsevišķos failos. Tabulas secīgi pieminēšanas kārtībai tekstā 

jānumurē ar arābu cipariem. Tabulai jābūt konkrētam nosaukumam pabeigta 

teikuma veidā, kam seko paskaidrojošais teksts. Tabulas nr. un nosaukumu raksta 

vienā rindā un ievieto virs, bet paskaidrojumus, ja tādi ir, zem pašas tabulas. Katrai 

kolonnai jādod aprakstošs virsraksts. Ieteicams izvairīties no lielu tabulu (vairāk kā 

8 vertikālās kolonnas) ievietošanas. Katru tabulu izdrukā uz atsevišķas lapas. Tabulu 

veido tikai ar horizontālajām svītrām, atdalot kolonnu virsrakstus no kopējās 

rezultātu daļas. 

12. Attēli. Diagrammas, zīmējumi, fotogrāfijas un citi līdzīgi materiāli apzīmējami kā 

attēli (Figures), kurus veido tā, lai tie iekļautos A4 lapā. Skanētos attēlus, digitālās 

fotogrāfijas un zīmējumus var veidot jebkurā grafiskajā programmā, bet tie jāievieto 

MS Word kā attēli nevis kā attiecīgās programmas objekti. Diagrammas ieteicams 

veidot MS Exel vai MS Word formātā. Diagrammās vēlams izvairīties no fonu un 

ierāmējuma līniju lietošanas, tīklu līniju biezumam jābūt ¼ pt, rakstzīmju izmēram 

tādam pašam kā pamattekstā. Visi attēli jānumurē ar arābu cipariem secīgi to 

pieminēšanas kārtībai tekstā. Attēlam jābūt ar konkrētu parakstu pabeigta teikuma 

veidā, kam seko pilnīgs paskaidrojošais teksts. Ja attēlu veido vairākas daļas 

(diagramas, grafiki, fotogrāfijas), katru atsevišķo daļu apzīmē ar A, B, C utt. Attēlus 

iesniedz uz atsevišķām A4 formāta lapām, ņemot vērā to samazināšanu iespiestā 

rakstā. Jāparedz, ka attēlu galējais izmērs rakstā būs ne lielāks par 12,5 cm platumā 

un 17 cm augstumā. Apzīmējumiem un skaitļiem attēlos jābūt ne mazākiem par 2 

mm pēc samazināšanas. Ieteicamie simboli grafikos ir aizkrāsoti vai neaizkrāsoti 

apļi, kvadrāti un trīsstūri. Nedrīkst lietot +, x vai *. Histogramās ieteicams lietot 

neaizkrāsotus, aizkrāsotus vai dažādā veidā iesvītrotus stabiņus. Nedrīkst lietot 

pseidotelpiskus stabiņus vai dažādas intensitātes pustoņus, lai neapgrūtinātu attēlu 

uztveršanu. Katras attēlu lapas apakšējā labajā stūrī min korespondējošā autora 

uzvārdu un attēla numuru. Attēlos jāizvairās no uzrakstiem uz tiem. Uzrakstu vietā 

lietojami simboli vai cipari, kas jāatšifrē zem attēla. Iesniedzot manuskriptu, 

uzrakstus un apzīmējumus zem attēliem iesniedz uz atsevišķas lapas. 

Paskaidrojošajam tekstam zem attēla nosaukuma jābūt par vienu rakstzīmju izmēru 

mazākam nekā pamattekstā. Vispirms raksta attēla numuru, nosaukumu un pēc tam 

jaunā rindā paskaidrojošo tekstu, kas atšifrē attēlā lietoto ciparu vai simbolu nozīmi. 

13. Literatūras citējumi. Literatūra jācitē hronoloģiski, avoti nav jānumurē, piemēram, 

(Menzies 2000). Ja literatūras avotam ir divi autori, min abu uzvārdus, lietojot 

“and”, piemēram, (Menzies and Shilts 2001). Ja ir vairāk kā divi autori, jāmin tikai 

pirmā autora uzvārds, kam seko “et al.“, piemēram (Menzies et al. 2001). Ja kādam 

autoram vai autoru kolektīvam atbilstošajā gadā ir vairākas citētās publikācijas, pie 

publicēšanas gada pievieno burtus a, b, c utt., piemēram, (Menzies 1999a, b) vai 

(Menzies 1999a). Atsevišķus citējumus atdala ar semikolu. Iespējams citēt arī pēc 

formas “It is important to note, that Dreimanis (1999) already described,...”. 

Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama atsauce uz internetu, bet to citē tikai tekstā, 

iekavās minot attiecīgās Vispasaules tīmekļa lapas pilnu adresi (piemēram, 

http://lu.jauna/strukt/geogr/lv), bet neminot to literatūras sarakstā. Atsaucoties uz 

citiem nepublicētiem rezultātiem, tikai tekstā iekavās dod autora uzvārdu, 

piemēram, (Dowdesdell, unpublished data) vai (Eskola, personal communication). 

14. Stils. Manuskripts jāraksta vienkāršos apgalvojošos teikumos atbilstoši 

pieņemtajiem angļu vai latviešu valodas stila un lietošanas standartiem. Tabulās, 

attēlos vai tekstā aprakstītie dati nedrīkst atkārtoties. 
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15. Mērvienības. Manuskriptā jālieto starptautiskās (SI) sistēmas mērvienības (t.sk. 

metriskās vienības) un apzīmējumi, vispārpieņemtie saīsinājumi un simboli. 

Temperatūru izsaka Celsija grādos (°C), laiku sekundēs (s), minūtēs (min), stundās 

(h), dienās utt. Pieļaujams lietot litru (l) kā īpašu apzīmējumu 1 dm
3
, līdz ar to 

pieļaujama arī mililitra (ml) un mikrolitra (l) lietošana. Mērvienībās jālieto 

negatīvā indeksu sistēma, piemēram, kg m
-2

; m m
-2

 s
-1

. Skaitļi no viena līdz deviņi 

jāraksta ar vārdiem, izņemot gadījumus, kad tie ir kopā ar mērvienību. Starp 

skaitļiem nedrīkst lietot defisi, bet gan jālieto “to”, piemēram, “13 to 22 m”. 

Decimāldaļskaitļi jāraksta, lietojot punktu (0.012), nevis komatu (0,012).  

16. Formulas tekstā raksta atsevišķā rindā pa vidu. Formulas secīgi numurē, numuru 

rakstot tajā pašā rindā lapas labajā pusē apaļajās iekavās. Formulās lietotajam 

pamatvienību lielumam jābūt tādam pašam kā pamattekstā. Kursīvā raksta pieņemto 

apzīmējumu simbolus. Formulās ietverto lielumu mērvienības raksta aiz to 

nosaukumiem vai skaitliskajām vērtībām tekstā. Formulu paskaidrojumi rakstāmi 

aiz formulas, katrs savā rindā. Starp paskaidrojumu un mērvienību liek defisi, aiz 

mērvienības – semikolu, bet aiz pēdējās mērvienības paskaidrojuma – punktu. 

17. Nomenklatūra. Kopsavilkumā, pirmo reizi pieminot tekstā un sadaļā “Materiāli 

un metodes” jādod pilns termina zinātniskais nosaukums. Citās vietās, piemēram, 

atkārtoti minot jau iepriekš nosauktu organismu, ģinti var saīsināt līdz pirmajam 

burtam, ja tas nerada pārpratumu. 

18. Saīsinājumi. Ieteicams lietot tikai zinātniskajā literatūrā vispārpieņemtus standarta 

saīsinājumus. Saīsinājumus var lietot, ja dotais termins parādās tekstā vismaz trīs 

reizes. Kopsavilkumā saīsinājumus nelieto, izņemot, ja tas tur tiek minēts vismaz 

trīs reizes. Pirmo reizi, minot terminu kopsavilkumā un tekstā, tas jāraksta pilnībā, 

iekavās dodot tā saīsinājumu, kas tiks lietots turpmāk. 

19. Literatūra. Citētās literatūras sarakstā min tikai avotus, kuri citēti tekstā. Tie 

jākārto alfabētiskā kārtībā pēc pirmā autora uzvārda, norādot visus autorus un pilnu 

citētā darba nosaukumu. Konkrētā autora vai autoru kolektīva publikācijas kārto 

hronoloģiskā secībā, sākot ar jaunākajām. Žurnāliem raksta pilnu nosaukumu. 

Atsauces uz autoriem un rakstiemi, kuri rakstīti izmantojot kirilicu, jāraksta angļu 

transkripcijā ar latīņu burtiem, norādot iekavās oriģināla valodu. Latviešu valodā 

publicēti darbi ir atstājami oriģinālvalodā. Korespondējošais autors pilnībā atbild par 

literatūras citējumu pareizību. Literatūras saraksts un citējumi tiks rediģēti tikai 

attiecībā uz formātu. Katram literatūras avotam precīzi jāatbilst vienam no 

sekojošiem 3 stiliem, atkarībā no citētās publikācijas veida: 

Žurnālu raksti 

Enkerli J., Felix G., Boller T. 1999. The enzymatic activity of fungal xylanase is not 

necessary for its elicitor activity. Plant Physiology, 121, 391-397. 

Raksti krājumos 

Hammerschmidt R., Nicholson R.L. 1999. A survey of plant defense responses to 

pathogens. In: Agrawal A.A., Tuzun S., Bent E. (eds), Induced Plant Defenses Against 

Pathogens and Herbivores. APS Press, St. Paul, pp. 55-71. 

Monogrāfijas 

Fahn A. 1979. Secretory Tissues in Plants. Academic Press, London. 250 pp. 

 


